Пето място ОТБОРНО купа "България
През изминалия уикенд за втора поредна година се проведе силният
турнир "Купа България". Организатори на състезанието бяха СК
"Таекуондо Фитнес" с любезното съдействие на Българската Федерация
по Таекуондо. Софийската зала "Фестивална" побра над 500 участници от
40 клуба, представляващи над 10 националности разположени на 4
игрални полета, със съдийски наряд от 60 души - рекордни цифри за
родното Таекуондо.
Официални спонсори на състезанието бяха лаборатории "Рамус", които се
бяха погрижили да осигурят парични награди за първите места при
кадети клас "А". "Зайо Байо" осигуриха пшенични пръчици и забавления
за децата и през двата дни. "LG" - България помогнаха с набавянето на
предметни награди - телефони от последен модел за кадетите от клас
"А", показали завиден резултат в изиграните срещи.
Изключително официално се проведе награждаването на състезанието присъстваха официалните лица на БФТ-WTF г-н Андрей Георгиев, г-н
Петър Палазов, също така новият посланик на Република Корея г-н Шин
Менг-Хо и други.
По време на награждаването се раздадоха дипломите на защитилите майсторска степен през юни, както и
на тези, които се явиха за повишаване на квалификацията. Честито на всички мастъри!
На клубовете членове на БФТ-WTF бяха раздадени почетно сертификати, с чиято помощ безвъзмездно ще
бъде предоставена екипировка с цел подпомагането на развитието на състезатели от световно ниво.
Последните четири срещи от състезанието се проведоха
след награждаването в "тесен официален" кръг - нещо
ново за националното Таекуондо - игрално поле в
средата, с 2 монитора за оповестяване на резултата;
официално място за съдийския наряд, място за публиката
и ВИП зона за делегатите. Тази форма за провеждане на
срещите бе приятна за наблюдаване, но и създаваща
доста стрес в така или иначе титаничните ни финални
битки.
От нашия клуб се състезаваха както следва - в първия ден
- Александър Гиздов (деца-1, -29кг, В) Александър
Кавръков (деца-1, -27, В), Станислав Тодоров
(деца-1, -36, В) и Иво Милчев (кадети, -53, В) . Двамата
Сашковци отпаднаха при оспорвани срещи с 2-3 точки разлика от опонента си. Стаси изигра своите срещи
и безапелационно стана шампион в категорията си - не случайно девизът му е: "Дойдох, видях и победих."
Иво игра финална среща срещу състезател от Гърция и завоюва златен медал при оспорвана битка във
втория рунд.
Втория ден за клуб "Мишън" се състезаваха - Цветомира Митрева (жени, -67, B), Анна-Теодора Перусанова
(жени, -67, В), Ваня Димова (кадети, +59, А). Ваня защити сребърен медал на финалната си среща, а
Цвети и Ани попаднаха на финал една срещу друга в титанична битка за първото място. В крайна сметка,
Цвети завоюва златото, а Ани приключи състезателния ден със сребро.
Класацията за клуб "Мишън" от Купа "България" е 2 сребърни и 3 златни медала. Поздравления за
състезателите и пожелания за още много спортни и лични постижения! В отборното класиране нашият
отбор се нареди на 5 място
Клуб "Мишън" изказва своите благодарности към организаторите на турнира - СК "Таекуондо Фитнес" и
БФТ-WTF.
Текст: Благовестина Манджева

